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S’ha acabat l’estiu, i comença un nou curs escolar. A
partir del proper dilluns 12 de setembre, les aules dels
diferents centres escolars tornaran a omplir-se d’alumnes i
professors per tal d’iniciar la seva tasca d’estudis i formació.
La nova campanya no comença tal i com estava previst,
ja que el Govern de la Generalitat ha decidit retallar de manera
considerable, els ajuts que venia donant als municipis pel
manteniment de les llars d’infants municipals i les Escoles
de Música.
Les llars d’infants municipals veuran reduïdes les
aportacions del Govern de la Generalitat de 1.800 a 1.600
euros per alumne, mentre que les Escoles de Música la
veuran reduïda de 600 a 460 euros. Si tenim en compte que
aquests serveis ja eren deficitaris pels ajuntaments i que
suposaven una forta càrrega pressupostària, aquesta
disminució de la subvenció, de caràcter retroactiu del curs
2010-2011, farà que els ens municipals hagin de fer mans i
mànigues per solventar el problema. Solucions que només
passen per incrementar les taxes i mensualitats dels alumnes
que gaudeixen d’aquests serveis educatius.
Estem farts de sentir de la boca de tots els polítics, que
l’educació és la millor inversió de cara al futur, i més en
temps de crisi econòmica, però la realitat és ben diferent. A
l’hora de prioritzar, l’educació i la salut són serveis que
sempre són els primers de veure’s afectats per les retallades,
potser perquè són aquests serveis als quals es destina un
major pressupost. Esperem que les retallades no afectin a
la qualitat dels serveis, però això sí, ens conscienciarem de
que l’actual moment econòmic, ens farà apretar el cinturó a
tothom, i que haurem de saber valorar que cada servei té un
preu.

Centre Mèdic Pere III
Dr. Jaume Canal
Medicina General i mútues
Tel. 607 787 338
Visites:
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h
Av. Pere III, número 10, entresòl. Balaguer
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Els actes de la Diada de l’Onze de
Setembre es celebren al Castell Formós
L’expresident del
Parlament de Catalunya,
Joan Rigol, presidirà els
actes institucionals de
la Diada Nacional
Balaguer celebrarà els
propers dies 10 i 11 de setembre diferents actes per commemorar la Diada Nacional
de Catalunya. Enguany com
a novetat es celebrarà la Diada al Castell Formós.
Els actes s’iniciaran el 10
de setembre a les 20 h amb la
inauguració de l’exposició
«100 anys d’estelada» al
vestíbul de l’ajuntament,
organitzada pel Casal Pere III
– Ateneu de Balaguer.
Seguidament tindrà lloc
una ballada de sardanes a

Castell Formós

Presentació actes 11 de Setembre

càrrec de la Cobla 11 de
Setembre a la Plaça del
Mercadal, el cant dels
Segadors i la cloenda del curs
de sardanes, organitzat per
l’Associació de Veïns del
Centre
Històric.
Seguidament, a les 21.30 h es
donarà pas al lliurament dels

premis «Moragues- Basset i
M. Gonzàlez Alba» al
restaurant del Santuari. A
mitjanit cercavila des del
Santuari fins al Castell
Formós i hissada popular de
l’estelada.
El diumenge 11 de
setembre
els
actes
institucionals s’iniciaran a les
19.30h al Castell Formós amb
els parlaments de l’alcalde de
Balaguer, del president del
Consell Comarcal de la
Noguera i de l’expresident del
Parlament de Catalunya el Sr.
Joan Rigol. A l’acte hi
col·laboraran
l’Orfeó
Balaguerí, la Companyia de
Comèdies Crisi Perpètua,
l’Escola Municipal de Música
i l’Aula Municipal de Dansa.

Les Clarisses van celebrar la
festivitat de Santa Clara al
Santuari del Sant Crist
El proppassat 11
d’agost, en motiu de la
festivitat de Santa Clara,
va tenir lloc una nova
representació del Trànsit
de Santa Clara que des de
ja fa uns anys les
clarisses del convent de
Balaguer representen
amb la col·laboració de
l’escola de dansa Montse
Miret i altres voluntaris
externs, després de la
missa en el seu honor.
L’aspecte del santuari
va ser immillorable ja que
hi havia molt públic
assistent i també hi havia
molt jovent aprofitant la
trobada de joves cristians

Trànsit de Santa Clara

A l’acte hi va haver
un públic nombrós
que van voler assistir
al trànsit de Santa
Clara
que s’estaven a Balaguer
per tal d’anar a Madrid a
les Jornades Mundials de
la Joventut.
També
varen
participar en aquest acte,
l’alcalde de Balaguer,
Josep Ma Roigé, que hi
va assistir participant de
tota la festa, un acte mes
dels mesos d’estiu.

B A L A G U E R <<

Una vintena de parades al mercat de
les Rebaixes del passat 5 d’agost
Balaguer Comercial 2021
va organitzar el passat 5
d’agost la XIII edició del
Mercat de les Rebaixes amb
la participació de 23
establiments. Durant tot el dia
van ser molts els clients que
es van atansar per a comprar
o fer una ullada entre les
ofertes. El mercat es va
celebrar al Passeig de
l’Estació i es podia trobar des
de roba infantil, juvenil,
confecció
home-dona,
llenceria, roba per a la llar i
també sabates, òptica i un
ampli
ventall
de
complements i objectes de
regal.
La valoració va estar molt
positiva com ja és habitual
tant en aquest mercat com
en el que es celebra a l’hivern,
tots dos coincidint amb les
temporades de rebaixes.

Tiurana també amb els 800
anys de mercat de Balaguer

L’Associació de Comerciants Balaguer 2021, van
valorar molt positivament la participació de parades
i de compradors al mercat de les Rebaixes d’estiu

Tiurana al mercat de Balaguer

El passat 13 d’agost,
la població de Tiurana va
ser present al Mercat setmanal de Balaguer, en
motiu de la celebració
dels 800 anys de mercat a
Balaguer.
Una recepció a l’Ajuntament amb signatura al
Mercat de les Rebaixes

llibre de la ciutat, i presència al mercat amb una
parada, van ser els principals actes de la seva estada a Balaguer que va finalitzar amb una visita turística per la ciutat, a Santa
Maria i a les Muralles
medievals.
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El Centre Històric de Balaguer celebra
la festivitat de Sant Salvador
L’Associació de veïns del
centre Històric han organitzat un any més la celebració
de la Festa de Sant Salvador
El 5 d’agost es va celebrar
un sopar de germanor amb
l’assistència d’unes duescentes persones on hi varen
participar la colla gegantera,
la colla sardanista Santa
Maria de les Franqueses i
també hi varen col·laborar
l’associació de la dona rural
de Balaguer.
La festa va acabar amb
l’actuació del grup de
música tradicional “La
Sonsoni” qui va ensenyar a
tots els assistents a la
vetllada,
els
balls
tradicionals de la nostra
terra. Aquest tradicional
sopar, té una gran
acceptació i ja forma part de
la programació d’estiu.

Important millora d’una part
de les línies d’Alta Tensió

En el tradicional sopar de Sant Salvador hi van
participar unes dues-centes persones de la capital
de la Noguera

Roigé i Vendrell van visitar les obres del soterrament
de línies d’Alta Tensió

L’Ajuntament
de
Balaguer i l’empresa
ENDESA han construït
quatre noves línies d’alta
tensió de 25.000 volts a la
ciutat, amb una estesa
total de 72.000 metres de
cable, tot soterrat i paral·lels als canal de Balaguer,
Sopar de Sant Salvador

entre la Central Hidràulica de Vallfogona i la capital de la comarca, amb un
impacte paisatgístic zero
a la zona, essent una gran
millora per l’entorn, així
doncs contribuint a la
millora de zones de la ciutat.

F E S T E S M A J O R S <<

Menàrguens celebrarà la seva Festa
Major d’estiu del 2 al 4 de setembre

Programa d’Actes
de Menàrguens
DIVENDRES dia 2

Aquest divendres 2 de
setembre, Menàrguens comença la seva Festa Major
d’Estiu amb la celebració de
la Missa, a partir de les 12
del migdia. Tot seguit hi haurà la festa d’homenatge als
avis, al Casal Joan Baptista
Xuriguera amb l’actuació de
«Teclats Torre». Aquest és
un homenatge als qui fan 80
anys.
De 4 a 7 de la tarda,
s’instal·larà un parc Aquàtic
a les Piscines Municipals, i
a partir de les 12 de la nit, Nit
del jovent amb actuació de
«La Bruixa Express» i
«Insershow» a la pista
Poliesportiva Joan Barceló.
Els actes continuaran el
dissabte 3 de setembre a
partir de les sis de la tarda,
amb la celebració d’una
Gincama per a la mainada a
la Plaça de l’Església i a les 7
de la tarda, començarà el
Gran Concert de Festa Major a la Pista Poliesportiva
Joan Barceló a càrrec de l’or-

12.00 Santa missa.
13.00 Festa d’homenatge als avis que fan 80 anys,
amb l’actuació de “Teclats Torre”.
16.00 Fins a les 19.00 h, diversió a les piscines municipals amb el Parc Aquàtic “Player Sport”.
00.00 Nit del jovent, amb l’actuació de “La bruixa
express” i “Insershow”.

DISSABTE dia 3

Menàrguens es troba de Festes

questra «Cadillac». La mateixa Orquestra serà qui amenitzarà les sessions de ball
de tarda i de nit, a la Pista
Poliesportiva Joan Barceló.
Els actes finalitzaran el
diumenge 4 de setembre,
amb la Tirada de Bitlles al
Pati de la Bassa amb esmorzar popular. La Missa a partir
de les 11 del matí, mentre
que durant tot el matí
s’instal·larà un parc d’infla-

Bona Festa Major

bles al pati de les escoles a
càrrec de «DIVER-PARKS».
A la tarda, hi haurà l’actuació del grup d’animació
per a tot el públic a la pista
Poliesportiva Joan Barceló a
càrrec d’”ALEA TEATRE”.
Serà l’Orquestra Manhattan
qui posarà el punt i final amb
una llarga sessió de ball,
donant per acabada la festa
major d’estiu a la població
de Menàrguens.

18.00 Gincama per la mainada.
19.00 Gran concert de Festa Major, amb l’orquestra
Cadillac.
20.30 Sessió de ball amb la mateixa orquestra.
00.00 Gran sessió de ball de nit amb l’orquestra
Cadillac. Al finalitzar sessió de música.

DIUMENGE dia 4
09.00 Tirada de bitlles amb esmorzar popular.
11.00 Santa missa.
10.30 Fins a les 14.00 h, parc d’inflables a càrrec de
“Diver-parks”.
18.30 Actuació del grup d’animació a càrrec d’Alea
Teatre.
20.30 Ball de fi de festa major amb Manhattan. A la
mitja part hi haurà servei d’entrepans a la barra.
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Bellcaire d’Urgell celebra la seva Festa
Major d’estiu del 9 al 12 de setembre

Programa d’Actes de Bellcaire

Les orquestres Privada i
Cadillac amenitzaran les
sessions de ball del
dissabte i diumenge a
Bellcaire

DISSABTE dia 10

Del 9 al 12 de setembre,
la localitat de Bellcaire
d’Urgell celebra la seva Festa major, que s’iniciarà el divendres 9 amb el popular
sopar, que enguany arriba a
la 28 ena edició, i amb una
sessió de ball amb el Duet
Zadit, al pavelló poliesportiu.
Continuarà la festa pels més
joves amb la disco mòbil i el
bany d’escuma.
El dissabte 10 continuaran els actes amb activitats
esportives tant al mati com
a la tarda i un espectacle infantil a les 6 de la tarda, amb
l’espectacle de pallassos
“Avui és festa”. L’orquestra
Privada serà qui amenitzarà
el ball de tarda i nit. La marxa pel jovent, a partir de les
12 de la nit amb els grups
Zaping i Rumba al bar, després d’un espectacle pirotècnic i una batucada, organit-

DIVENDRES dia 9
21.30 28è sopar popular i ball amb el duo Zadit Show.
00.00 Disco Mòbil i Festa de l’Escuma.

11.00 Partits de futbol de l’Escola de Futbol Urgell.
17.00 Partits de futbol de l’Escola de Futbol Urgell.
18.00 Actuació infantil de titelles i pallassos amb
l’espectacle “Avui és festa”.
20.00 Ball de tarda amb l’Orquestra Privada.
00.00 Castell de focs artificials i batucada.
A continuació, ball amb l’Orquestra Privada
(poliesportiu) i nit de marxa amb els grups
Zaping i Rumba al bar (pista descoberta).

DIUMENGE dia 11
12.00 Missa Major, cantada per la coral de Bellcaire i
Linyola.
13.00 Ballada de sardanes amb la Cobla Municipal
de Lleida.
18.00 Partit del F.C. Bellcairenc - C.F. Verdú.
18.00 Concert de ball llarg amb l’Orquestra Cadillac.

DILLUNS dia 12
L’orquestra Cadillac oferirà el concert de ball larg a
Bellcaire el diumenge dia 11 a partir de les 6 de la tarda

zada per l’agrupació del jovent.
La festa continuarà el
diumenge 11 de Setembre,
amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
Una missa cantada per les
corals de Bellcaire i Linyola,
amb les autoritats, pubilla i
hereu, damisel·les i cabalers.
A continuació, es farà una

ballada de sardanes amb la
Cobla Municipal de Lleida. A
la tarda hi haurà partit de futbol, i concert i sessió llarga
de ball amb l’orquestra
Cadillac.
Dilluns al mati hi haurà
cucanyes pels més petits i
per la tarda una sessió de
màgia a càrrec del Mag
Edgar per acabar la festa.

L’Ajuntament de

Bellcaire d’Urgell
convida a tothom
a gaudir dels seus dies
de Festa Major

11.30 Cucanyes per als més petits.
19.00 Actuació de màgia amb el Mag Edgar.

C O M A R C A <<

Les Avellanes ha organitzat activitats
esportives durant els mesos d’estiu

El Consorci del
Montsec i el Parc Astronòmic del Montsec posaran en marxa, a la tardor
d’aquest any, la campanya “Pluja d’EstelsDracònids 2011” amb la
pluja d’estels fugaços
d’aquest nom i que pretén dinamitzar la indústria
turística del territori.
La pluja d’estels fugaços «Dracònids» no sola-

D’altra banda, el passast
diumenge 28 d’agost, va
inaugurar-se la
remodelada Plaça Major
de les Avellanes
Aquest estiu el poble de
Les Avellanes amb el Patronat Cultural de Les Avellanes
juntament amb l’Associació
de joves ha preparat tot un
seguit d’activitats per tal de
potenciar l’esport durant els
mesos de juliol i agost.
Les activitats que s’han
desenvolupat
durant
aquests dos mesos han estat les següents: els dilluns,
l’activitat principal era el patinatge, el dimarts, futbol, els

Plaça Major de les Avellanes

El Consorci enceta la “pluja
d’estels-Dracònids 2011”
ment serà un fenomen
espectacular, si no que,
segons els experts, podria
tractar-se d’un potent esclat per al qual ja s’estan
preparant les principals
institucions científiques
del món.
El Consorci ha creat
un programa turístic-cultural per potenciar el turisme de qualitat d’aquesta zona.

Diferents activitats esportives a les Avellanes

dimecres, feien una caminada sota la llum de les estrelles (entre 10 i 12km) ; els dijous, l’activitat es desenvolupava pels camins tot corrent i els divendres, feien Tai

chi.
Totes aquestes activitats
han tingut força acceptació
per part dels veïns del municipi, que han valorat molt
positivament la iniciativa
que ha tingut lloc durant les
setmanes d’estiu.
D’altra banda, el passat
diumenge dia 28 d’agost a
les 18.30 hores va tenir lloc
la inauguració de la Plaça
Major de Les Avellanes a càrrec de la vicepresidenta del
govern de la Generalitat de
Catalunya i un nombrós públic que va voler estar-hi present. Aquesta és una obra finançada pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 20082012.

Campanya “Pluja d’Estels-Dracònids 2011”
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La localitat de Térmens estarà de festa
major del 9 al 12 de setembre

Programa d’Actes de Térmens

Actes culturals,
esportius i festius
omplen la programació
de la Festa major de la
població de Térmens

DISSABTE dia 10

DIVENDRES dia 9
21.00 Escala en Hi-Fi.

19.30 Animació infantil amb el grup Alea Teatre i
xocolatada per la mainada.
00.30 Nit Jove amb el concert El niño de la hipoteca
i sessió de Dj’s al pavelló.

DIUMENGE dia 11
Térmens celebra la seva
Festa Major d’estiu del 9 al
12 de setembre.
La festa començarà la
vesprada del divendres amb
el tradicional festival Scala
en Hi-fi al pavelló
poliesportiu, a partir de les 9
del vespre.
El dissabte 10, fins a la
tarda no comencen els actes, amb una gran actuació
infantil amb el grup Alea Teatre, a la Plaça Catalunya. En

Térmens celebra la seva Festa Mjor d’estiu

acabar-se l’actuació hi haurà una gran xocolatada per
la mainada. A partir de dos
quarts d’una de la matinada,
es celebrarà el concert festa
del jovent amb el Niño de la
Hipoteca i una llarga sessió
de DJ’s al pavelló
poliesportiu de Térmens.

El Grup Banda Sonora amenitzarà el ball del dilluns dia 12

- Carburants, lubricants i accessoris
- Distribució de gas a domicili
- Ponts rentat i boxers
US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
C/ Carretera, 29 • Tel. 973 180 040 • Fax 973 180 571 • 25670 TÉRMENS

El diumenge 11 de setembre, les activitats començaran a les 6 del matí, amb la
Batuda de la garça, mentre
que a partir de les 9 del matí
començarà la popular cursa
de la Diada i la Caminada de
la Diada, durant tot el matí a
la plaça Catalunya. Acabarà
la jornada, el concurs de botifarra, un partit de futbol i el
ball amb Montse&Joe al pavelló Poliesportiu.
Els actes acabaran el dilluns 12, començant amb el
repic de campanes, la fase i
final del Concurs de Botifarra, la missa major de les 12
del migdia. Per la tarda, es
faran les populars cucanyes
per als més petits a la Plaça
Catalunya. La sessió de ball,
amb el grup orquestral Banda Sonora, serà l’encarregada de posar el fi de festa.

06.00
09.00
16.00
16.30

Batuda de la garsa.
Caminada i cursa de la Diada.
1a Fase del Campionat de Butifarra.
Partit de futbol entre l’AE Térmens i Puigverd
de Lleida.
19.00 Sessió de ball amb Montse i Joe.

DILLUNS dia 12
10.00
10.00
12.00
17.00
19.00

Repic de campanes del Centre Cultural St Joan.
2a Fase del Campionat de Butifarra.
Missa de Festa Major.
Cucanyes i jocs per la mainada.
Sessió de ball amb el grup Banda Sonora.

“El niño de
la hipoteca
“posarà la
marxa
musical el
dissabte a
la nit a
Térmens

F E S T E S

Térmens celebra la 25ena edició de la
Cursa i la Caminada de la Diada
S’espera la participació
de centenars d’atletes
d’arreu de les
comarques catalanes en
la cursa de la Diada
Aquest passat dijous 25
d’agost va tenir lloc l’acte de
la presentació oficial de la
25a Cursa de la Diada, que
es realitzarà a Térmens el
proper 11 de setembre.
L’acte que va tenir lloc al
Centre Cultural Sant Joan
del municipi va ser a càrrec
del director de la Cursa,
Josep Gardenyes, i de Jordi
Oronich, els quals van
explicar de primera mà les
novetats
de
l’edició

Cursa de la Diada de Térmens

d’enguany davant una
cinquantena de persones.
Aquestes novetats a
banda de servir per a
potenciar la pràctica
saludable de l’esport pretén

Caminada de la Diada de Térmens

potenciar altres valors, com
la solidaritat, que a banda d’1
euro de cada inscripció que
va destinat a la lluita contra
el càncer, enguany es faran
samarretes
solidàries
commemoratives de la 25a
edició de la Cursa, també es
vol potenciar la cultura i per
això l’organització col·locarà
una senyera permanent al
capdamunt del Centre
Cultural Sant Joan, per tal
que sigui visible d’arreu, la
identitat nacional del
municipi.
Una cursa que des de fa
25 anys atreu a esportistes
de la zona, comarca i també
de tota la geografia catalana,
que s’apunten a una diada
plena d’esport i festa.
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Veïns de Millà i de l’entorn
tornaran a celebrar l’aplec a
l’ermita de Sant Llubí
Com és tradició el primer diumenge del mes
de setembre es durà a terme l’aplec a l’ermita de
Sant Llubí al poble de
Millà del municipi d’Àger.
La gent més gran dels
pobles de l’entorn
recorda que des de fa
molts anys s’ha realitzat
aquest aplec a l’ermita de
Sant Llubí.
Durant el segle
passat, quan els pobles
de Millà i els Masos de
Millà estaven habitats per
nombrosos
veïns,
sortien en processó fins
a l’ermita per rendir
devoció al Sant.

Ermita de Sant Llubí

Aquest aplec, que ve
celebrant-se des de
fa molts anys, reuneix
un bon nombre de
veïns i fills de la zona
Actualment, tot i que
en aquests pobles hi viuen
poques famílies, durant
l’aplec a l’ermita de Sant
Llubí s’hi reuneix molta
gent filla de la Vall i de la
resta de la comarca de la
Noguera, que no volen
perdre aquesta tradició
centenària a la Noguera
alta.
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Montgai celebrarà l’11 de setembre,
amb una Trobada d’Acordionistes
Montgai organitzarà la
primera Trobada d’Acordions el proper 11 de setembre, coincidint amb la celebració de la Diada de
Catalunya.
Segons els organitzadors, està previst que en
aquesta primera trobada hi
participin una quinzena
d’acordionistes, procedents
en la seva major part de
Berga i la Seu d’Urgell, que
tenen edats compreses entre els 30 i els 70 anys. La trobada tindrà lloc a la plaça
Prat de la Riba a partir de les
sis de la tarda i consistirà en
un concert que oferiran tots
els participants. Al matí, com
és habitual, se celebrarà la
caminada popular de la Diada de Catalunya on els assistents recorren la Ruta de
l’Aigua.

Montgai celebra la seva festa
major del 2 al 5 de setembre

S’espera la participació d’una quinzena
d’acordionistes de Berga i la Seu d’Urgell en
aquesta primera Trobada de Montgai

Montgai

Comencen els actes divendres, amb futbol, el pregó, un sopar popular i festa
jove amb el grup Buhos i
disco mòbil.
Dissabte hi haurà tot el
dia un parc infantil, un tirada de bitlles, ball amb l’Orquestra Clau de Sol, escala
Trobada d’acordionistes a Montgai

en hi-fi i ball de nit.
Diumenge, concentració de cotxes antics, repic
de campanes i missa solemne, futbol i ball i concert amb
La Tribu d’en Santi Arisa. Dilluns acaba la festa amb parc
aquàtic, animació infantil i
ball amb el duet Axis.
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Les Terres del Marquesat visiten les
poblacions d’Oliana i Organyà
Van visitar els diferents indrets d’interés de les
dues poblacions de la comarca de l’Alt Urgell

Visita a Oliana i Organyà

El passat dissabte dia 13
de Juliol, l’Associació Terres
del Marquesat van visitar el
poble d’Oliana on els esperava el guia Jordi Pasques,
amb qui van visitar una
magnifica col·lecció de fòssils i altres coses d’en Lluís
Ribera, l’ermita de Sant
Jaume de Graell on els va
explicar la Geologia dels contorns del poble, desprès una
breu visita a l’església de
Sant Andreu. Posteriorment
van visitar Organyà on els va
fer de guia, l’alcalde, Lluís
Fiol, i van contemplar el sostre de l’església amb un projecte de consolidació magnífic.

El restaurant Cal Xirricló guanya el 1r
Concurs de Tapes Correbars Balaguer
Gran èxit de participació
al primer concurs de tapes
Correbars Balaguer i de la
festa del Correcarrers de dissabte a la nit.
La Tapa d’or va ser pel
Restaurant Cal Xirricló; la
Tapa de plata per Bar Dilema
i finalment la tapa de Bronze
pel Restaurant Tornassol. La
Nova FontBlanca, com a
quarts i Casa Cassó
cinquens. Completen el Top
5 dels 23 bars i restaurants
participants al concurs.
També es va fer un
sorteig de premis entre el
públic assistent. El primer
premi va ser per Marissa
Martin Morales, guanyadora

El guanyador del 1r Concurs de Tapes Correbars Balaguer

d’un Sopar al local
guanyador. El segon premi
per Òscar Oliver Tor, una

visita als Costers del Sió i el
tercer premi per Gilbert
Vilarasau.

Vilanova de la Sal celebra
amb èxit la seva Primera
Setmana Cultural

Concurs de dolços a Vilanova de la Sal

La Primera Setmana
Cultural de Vilanova
de la Sal es va
celebrar de l’1 al 6
d’agost
De l’1 al 6 d’agost, els
veïns de Vilanova de la
Sal van poder gaudir de
diverses activitats en la
primera setmana cultural
que es realitzà a la població.
Finalitzant la Festa
Major, dilluns es van
iniciar les activitats amb
un escala hi-fi organitzat
pels més joves. El dimarts
es va realitzar cinema a la
fresca on es va projectar
una pel·lícula per als més
menuts i una per als més
grans.
El dimecres es va
gaudir del concurs de
dolços, amb un total de
15 postres a concursar i

amb un gran jurat presidit
per Ramón Moreno, del
Celler de l’Arnau de
Montsonís, el mestre
pastisser Pepe Daza de
Balaguer i la cuinera
Lourdes Guillén de les
Avellanes.
El dijous l’historiador
medieval de la universitat
de Lleida Jesús Brufal, va
oferir una xerrada «De
Vilanova de Privà a
Vilanova de la Sal» i
divendres es va realitzar la
cloenda
amb
una
caminada popular per les
contrades del poble,
sortint del local social cap
a la font de les
Fontanelles,
Santa
Margarida, les Salines i
tornada cap al poble.
Durant
aquesta
setmana també es van
realitzar un concurs de
fotografia sobre Vilanova
i el seu entorn.
Hi van participar una
quarantena de persones.

Dr. Josep Ma Lara Nieto

Hores convingudes
Tel. 973 448 332
Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER
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El Balaguer comença el campionat amb
una derrota davant la Montanyesa
FUTBOL >> Aquest
diumenge buscarà la
primera victòria davant
el Vilafranca en el
primer partit de lliga al
Municipal
28/08/2011

MONTANYESA
BALAGUER

2
0

El Balaguer de Jordi
Cortés no va poder aconseguir un resultat positiu en el
primer partit de lliga, disputat el passat diumenge al
camp de la Montanyesa. Un
rival complicat i un camp difícil, que van fer que els balaguerins es veguessin sor-

Classificació
Tercera Divisió

Golejadors del
C.F. Balaguer

1. Espanyol B ............... 3
2. Rubí .......................... 3
3. Terrassa .................... 3
4. Montanyesa ............. 3
5. Masnou .................... 3
6. Cornellà ................... 1
7. Gramanet ................ 1
8. Amposta .................. 1
9. Europa ...................... 1
10. Manlleu .................. 1
11. Pobla mafumet ..... 1
12. Prat ......................... 1
13. Santboià ................ 1
14. Vic ........................... 1
15. Vilanova ................. 1
16. Olot ......................... 0
17. Gavà ....................... 0
18. Vilafranca .............. 0
19. Balaguer ............... 0
20. Castelldefels ......... 0

El Balaguer no va
aconseguir foradar la
porteria de la Montanyesa en el primer partit de lliga que els vermells que enguany
entrena Jordi Cortés
van disputar el passat
diumenge a Nou Barris.
El Balaguer va donar una bona imatge,
malgrat la derrota, i va
anar de menys a més
al llarg dels 90 minuts
de joc.
Aquest diumenge
4 de setembre rebran
al Vilafranca, en un
partit en que intentaran sumar els tres primers punts del campionat de lliga 2011-2012,
davant de la seva
afició.

Giribet treu una pilota en defensa

presos amb dos gols a la primera part, que van ser dos
gerros d’aigua freda. Lluny
de perdre la moral, el

Plantilla del Balaguer 2011-2012

Balaguer es va refer, i va anar
millorant a mesura que passaven els minuts, tot i que la
forta defensa local va trencar tots els intents d’atac
dels balaguerins que xocaren una i altra vegada amb
una Montanyesa molt ben
posicionada.
Aquest diumenge, el
Balaguer buscarà la seva primera victòria del campionat
en el seu primer partit de lliga davant la seva afició, contra el Vilafranca, que també
va perdre el seu primer partit a casa, davant el Terrassa.
L’11 de setembre, festa de
la Diada, els balaguerins es

desplaçaran al camp de
l’Amposta, en la tercera jornada de lliga.

Propers encontres
04/09/2011 -- 18 h
Camp Municipal de
Balaguer

Balaguer | Vilafranca
------------------------------------11/09/2011 -- 18 h
Camp Municipal
d’Amposta

Amposta | Balaguer

Jordi Cortés
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Triatletes del Pedala.cat van participar
a la Ironman alemana de Regensburg
TRIATLÓ>> Els triatletes balaguerins van millorar
les seves millors marques, tot i la pluja que els
acompanyà en les proves de natació i bicicleta

Ironman de Regensburg

Set triatletes del Pedalacat han participat a
l’Ironman de Regensburg
(Alemanya) el passat 7
d’agost. Les distàncies
d’aquesta prova són 3,8 kms
de natació, 180 kms de ciclisme i 42 kms de cursa a peu.
Ramon Fargues, Ricard
Viola, Lluís Albert Vilaginés,
Josep Miquel Salvadó, Dario
Xabier Pérez, Pere Pérez i
Pasqual Gambín formaven
part d’un grup de 2.300
atletes d’arreu del món que
hi van participar.
Varen tenir un dia
complicat amb pluja en el
tram de natació i també a la
bicicleta. Per sort, alhora de
començar la marató la pluja
va desaparèixer i varen poder
correr amb una temperatura
ideal. S’ha de destacar la

Triatletes del Pedala.cat

gran marca aconseguida per
Ramon Fargues col.locantse a només 8 minuts per
classificació directa pel
campionat del món de la
distància. També s’ha de
destacar el bon debut a
l’ironman del Josep Miquel
Salvadó i que tots els
triatletes del Pedala.cat van
millorar la seva marca
aconseguida mai. El curs de
natació (3,8 km) de Ironman
Regensburg es troba al llac
«Guggenberger Veure»,

situat en una zona d’oci de
la ciutat Neutraubling.
El circuit de ciclisme (180
km), és un bucle a dues
voltes a través de la «Baviera
Forrest Parc Nacional», al
nord-est de Regensburg i el
curs d’execució final (42,2
km) és bucle a 4 voltes, a
través de les peces
escèniques de l’illa del
Danubi i el Centre Històric
de la ciutat de Regensburg.
Bona marca pels esportistes
del club balaguerí.

E S P O R T S << 17

Carme Millán, guanya la proba de la
Copa del Món de curses de montanya
ATLETISME>> L’Atleta balaguerina Carme Millán es
proclama guanyadora de la
seva categoria en la proba de
Sierre-Zinal de Suïssa,
puntuable pel campionat de
món de curses de muntanya.
Va recórrer 31 quilòmetres en
un temps de 3 h i 56 min. En
categoria masculina, Manu
Sánchez va fer un meritori 76
lloc de la general amb 3 h i 22
min. Ambdós atletes representaven el Club Atlètic
Maratonians del Segre.

Àger celebra l’Open
Internacional femení de
parapent i la Copa del Món
PARAPENT>> En
l’Open Internacional
femení hi particpen
43 parapentistes
d’arreu del món

Carme Millán

La Junta del Club Bàsquet Balaguer es
reuneix amb l’alcalde Josep Ma Roigé
BÀSQUET>> Va ser una primera presa de contacte
després del canvi en l’alcaldia de la ciutat

Reunió Ajuntament-Club Bàsquet Balaguer

El passat dijous 4
d’agost l’alcalde de la ciutat
va rebre a la Junta Directiva
del Club Bàsquet Balaguer.
Donats els canvis haguts
en el consistori, l’objectiu de
la reunió va ser tenir una
primera pressa de contacte
entre el Club i l’Ajuntament.
L’alcalde Josep Maria
Roigé va mostrar molt
interès en conèixer la realitat
del club, valorant molt
positivament la tasca que es
realitza tant en la vessant
formativa, educativa, de
competició i de projecció de
la imatge de la ciutat. Va ser
una reunió molt positiva per
les dues parts.

La Copa del Món de
Parapent celebrat a Àger
fins al 26 d’agost, ha donat
pas, durant aquesta
setmana a la celebració de
l’Open Internacional
femení.
En total hi participen
43 esportistes d’arreu del
món entre les que cal
destacar
a
Sabah
Boudaoaua, Quiònia Pujol
i Jazna Lalic, que estan
patrocinades pel càmping

d’Àger, punt de trobada de
totes les competicions
que se celebren en aquesta
població.
Si la Copa del Món va
ser tot un èxit, i les
inclemències del temps,
només van impedir la
disputa d’una de les
etapes, s’espera que
l’Open Internacional
femení pugui gaudir
també
de
bona
climatologia, oferint un
espectacle
molt
interessant donat el nivell
i la qualitat de les
parapentistes que hi
participen. Amb aquestes
competicions, Àger s’ha
convertit en una autèntica
capital mundial del
parapent.

Copa del Món de Parapent a Àger
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Anna Auberni guanyadora absoluta en
la travessia del Port dels Alfacs
Aquest cap de setmana
passat dos nedadors del
CEN Balaguer (Imma Torné
i l’Anna Auberni) varen participar en la Travessia al Port
dels Alfacs, aquesta travessa de més de 7.500 metres
de recorregut una de les mes
llargues del circuit català.
En aquesta competició,
van aconseguir molt bons
resultats, l’Anna Auberni s’ha
imposat en la classificació
absoluta amb un temps d’1
hora 34 minuts, l’Imma també va aconseguir la primera
posició de la seva categoria
amb un temps de 2 hores 13
minuts.
El mateix dia també tres
nedadors balaguerins, van
participar en la travessia de
Sitges de 2.000 metres de
recorregut, amb un tercer
lloc per la Noemi Torras.

Vuit balaguerins, pugen al
podi del Club natació Reus

NATACIÓ>> Participació balaguerina en la
Travessia al Port dels Alfacs, amb la classificació
absoluta per l’Anna Auberni, amb 1 hora i 34 minuts

Nedadors balaguerins

NATACIÓ>> Un total
de set nedadors entre les
categories d’alevins i infantils del Club Esportiu
Natació Balaguer, han
participat amb la selecció
de Lleida al Campionat
Inter Territorial contra la
selecció de Tarragona a
Anna Auberni

les instal·lacions del Club
Natació Reus Ploms.
El Club Esportiu
Natació Balaguer ha
aconseguit, en aquest
campionat, un total de
vuit pòdiums: un d’or,
cinc d’argent i dos de
bronze.
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat
d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen
persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de
l’article i un telèfon de contacte.

Estiu del 2011
C.G.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bé. Doncs si lliguem les
vacances a l’estiu aquest és
acabat. Amb un testimoniatge de forta bogeria, amb un
juny i juliol força frescal, i un
agost de foc sense la refrescant tempesta, típica de la
Mare de Déu del mes, ens trobem al setembre. Tot sembla
ficar-se en marxa, col·legis pels
menuts i treballs pels qui en
tenen i problemes sense resoldre pels qui no poden trobarne.
Un drama que durarà més
del desitjat i que ens va anunciant el nou sistema de vida,
del canvi que s’atansa, on
s’haurà de viure d’una manera
molt ajustada als mitjans que
cadascú tingui amb una total
incertesa. Diuen; treballar més
i guanyar menys, i jo em pregunto que passarà quan sobri
de tot, doncs tothom produïnt
més i no tenint diners per gastar, aviat ha de sobrar de tot,
què en farem? Preocupa el
pensar-hi, però serà així. On
ens ha portat aquest model de
vida tret de no sé on, i que ens
ha fet desitjar cada dia més de
més coses. Hipotecant no sols
diners sinó tot allò que tenim i
no en fem ni cas. La cultura
del mínim esforç sense sacrificar-hi res de valor autèntic. Ara
és l’hora desagradable de pagar, i així s’haurà de fer, i el
regust aspre que té, ho podrem
veure’l i tastar-ho tots afegintt’hi el desconcert de tenir un
govern central que va a la deriva. De totes les pèrdues, la
del temps és la més lamentable, doncs no es pot recuperar
amb res.
I tots hem vist com l’han
fet malbé amb un seguit de
mentides ben públiques, hi pot
haver gent que encara pensi
que no se’ls ha de criticar, vostè i jo no sabrem el perquè ho
voldríem així, ells sí. Van repetint el mateix des de fa molt
de temps com un mantra.
En poc de temps, segons
les enquestes, un nacionalis-

me de caire independentista
va agafant cos a Catalunya.
Davant de tantes negatives del
«Gobieno de España», amb el
recolzament dels parlamentaris del PSC que no deixa d’ésser PSOE. L’altre dia a La
Vanguardia la Sra. Pilar Rahola
ens deia que Catalunya havia
obtingut més del murri d’Aznar
que no del simpàtic Zapatero,
amb Chacón inclosa. Ara per
E.R. seria hora de no estirar
massa de la corda per no trencar-la, , i aprofitar per recuperar vots. Deixar de banda missatges extremistes i buits de
possibilitats tipus Carod i
Puigcercós que enlloc han portat. La fruita s’ha de collir en
el seu moment, i aquesta comença a virolar.
També es nota una certa
millora en la presència dels
Mossos d’Esquadra dins la ciutat, que amb la total inoperància de la Policia Local, ha estat i és, un campi i no pugui de
vergonya per tots els ciutadans
de Balaguer. Cal no alarmarse doncs aquest estat de coses ha estat hereditari. Ha donat l’impressió d’haver-hi un
interès de confraternització
amb tota la xusma, camells,
lladrets i gent de mal viure, que
això sí, poden votar. Fa gelosia
veure la quantitat d’actuacions
de la Policia Local de Lleida,
en que diàriament el Segre informa. Els nostres, es passegen en cotxe, regulen l’horari
dels semàfors, cobren les tasses de mercat i tenen l’habilitat de fugir de qualsevol problema. Sense fer cap respecte
no poden donar cap sensació
d’autoritat, això quan no van
amb la gorra davall del braç, o
fumen quan dirigeixen el trànsit els dissabtes. El caminar
per la ciutat ho tenen prohibit
pels metges, hi pot haver excepcions però són poques i no
els deixen actuar. Dintre de poc
alguns tindran un excés de pes.
I pensar, que cobren els que
nosaltres paguem.

11 de Setembre pels drets socials
i nacionals: independència!
www.balaguer.cup.cat
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de la CUP de
Balaguer veiem amb
preocupació la situació
actual del nostre poble.
Aquests darrers mesos
hem vist com, per un
costat, el govern autonòmic
de CIU esmolava ben bé les
tisores i retallava a tort i a
dret la sanitat i l’educació
pública i l’àmbit social
sense tremolar-li, en cap
moment, el pols. Per altra
banda, el govern de l’estat
anava retallant els nostres

drets com a treballadors i
negava qualsevol possibilitat
de millorar l’autogovern fins i
tot, arribant a qüestionar les
engrunes del cafè per tothom.
Aquesta situació ens porta a
l’abandonament del sector
públic per a la privatització
progressiva de serveis. Aquest
model neoliberal posa en perill
els drets socials dels catalans
i xoca, alhora, amb la voluntat
d’alliberament nacional del
nostre poble.
Des de la CUP no creiem

Avançant cap a la plenitud
nacional
Convergència i Unió
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Un any més celebrem la
Diada de l’Onze de Setembre
per renovar forces i seguir
afrontant els reptes que se’ns
plantegen com a país. La
situació d’anormalitat
nacional que vivim des de fa
segles va veure’s una vegada
més agreujada ara fa catorze
mesos amb la sentència del
Tribunal Constitucional
contra l’Estatut votat pel
poble
català.
La
desconsideració
dels
successius governs espanyols
envers Catalunya i l’espoli a
què són sotmeses les nostres
finances fan que cada vegada
siguem més els que ens
plantegem que cal mirar cap
a un altre horitzó.

En aquest sentit s’expressava el novembre de l’any passat
el President Mas quan va prendre
possessió tot anunciant el
començament de la transició
nacional. La que gira cap al dret
a decidir dels catalans. I que per
tant serà tan sols limitada pel
propi poble, no per institucions
de fora. Va afegir que la transició
nacional no era feina per a
impacients. I certament l’avanç
potser no serà tan ràpid com seria
desitjable. Però és que per fer-lo
possible hem de construïr
majories socials àmplies. No ens
podem permetre fractures, no
ens podem permetre més
frustracions.
Ara cal treballar per
l’objectiu més immediat que

que n’hi hagi prou amb parlar
de la independència del nostre
país. Tot i ser un fet essencial
pel nostre futur com a poble,
creiem que en un moment
com aquest cal tenir clar que
la lluita és doble: cal desfernos d’Espanya i cal desfer-nos
de l’actual model econòmic
que ens ha portat a aquesta
situació de crisis.
Així doncs, ens toca a tots
nosaltres esmolar ben bé les
eines i no retrocedir, ni un pas,
en el nostre procés d’alliberament nacional i social. Per
aquesta raó, us convidem a la
xerrada que farem el proper 10
de setembre a les 7 de la tarda
a l’Ajuntament de Balaguer, on
s’explicarà com afecta a tots
els Balaguerins les retallades
que s’estan produïnt.

tenim marcat: el pacte fiscal.
Acabar amb el robatori que
suposa que cada any l’Estat
espanyol es quedi amb el 10%
del nostre PIB: 20.000 milions
d’euros, 3.000 euros per català i
any. Aquests són els diners que
van a Madrid i no tornen. Acabar
amb l’espoli és el nostre primer
objectiu. No serà una feina fàcil, i
per això cal la màxima unitat.
Però la reivindicació del pacte
fiscal, arribi a obtenir-se o no, no
és l’estació final. No és una
renúncia a res. És un primer pas.
Preguntem-nos què podem
fer per Catalunya i treballem,
cadascú des de la seva posició i
d’acord amb les seves possibilitats, per guanyar més cotes
d’autogovern.
Participem de la Diada, femla nostra!

-------------------------------------------------

Fe d’errades
Per una errada de redacció, en la noticia apareguda en el passat número de la revista del
mes d’agost, en els actes de la Festa Major d’Algerri, pel dissabte dia 27 es van col·locar
els actes del diumenge dia 28, i els actes reals del dissabte no hi van aparéixer.
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Balaguer acull 400 joves de diversos
països que participaren a les JMJ
De l’11 al 15 d’agost, la
ciutat de Balaguer va acollir
uns 400 joves de diverses
nacionalitats: alemanys, eslovacs, polonesos i indis
que es van desplaçar cap a
Madrid per participar a les
Jornades Mundials de la
Joventut.
Aquests joves estaven
acompanyats per bisbes,
sacerdots i monitors així
com també d’un ampli
nombre de voluntaris de la
ciutat de Balaguer que van
ajudar a fer més fàcil la seva
estada.
El dia 11 d’agost, tots
aquests joves van ser rebuts
al Teatre Municipal per
l’Alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé i l’Arquebisbe
de la Seu d’Urgell, Joan
Enric Vives.

Els joves han realitzat diferents activitats i vistes
culturals els quatre dies que han estat a la capital
de la Noguera, abans de viatjar a Madrid

Els joves van visitar la ciutat de Balaguer

El racó del poeta
Miquel Trilla

-------------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
De vegades la nostàlgia et bressa els sentiments
i t’acarona l’ànima i embadalida la ment,
enceta melodies entre senders eloqüents,
de sabor paradisíac i piuladissa d’ocells,
recreant instants lumínics d’aquell jo
molt lluny del d’ara.
I també… de vegades la nostàlgia,
només parla de planells, mentre vil amb ells t’amaga
estimballs sense barana, curts carrers,
compromisos volanders de paraula disfressada,
que tot plegat no són res. Potser sí que a la nostàlgia,
el temps i el propi ressò… qui sap si no li diria:
«Quan hagis tancat la porta…oblida».
Oblida carreus rogencs i encisadors cromatismes,
que no són més que polsim i bulímia sorneguera
captiva d’àpats dolents, encerclats en temps idíl·lics
que no poden tornar més.
La nostàlgia és joc amè, quan allò que va fornir,
és ben viu avui encara, a dins de cada respir.
De vegades la nostàlgia posa arrels en un passat,
que per sort, temps i distància, les aniran ressecant.

O C I

Commemoració dels 800 anys de
mercat, amb la festa Balaguer Medieval
La Festa Balaguer
Medieval es celebrarà el
proper divendres,
dissabte i diumenge 16,
17 i 18 de setembre
Durant el cap de setmana del 16 al 18 de setembre,
Balaguer tornarà 800 anys
enrera, per tal de commemorar els 800 anys de mercat. Ho
farà amb una gran festa, que
amb el nom de Balaguer Medieval, acollirà la primera Trobada Internacional a
Catalunya, de Grups de Recreació Històrica, i la celebració d’un gran mercat medieval, que s’iniciarà el dissabte
17, a partir de les 19,30 hores,
fins a les 2 de la matinada, i el
diumenge 18, des de les 11
del matí fins a les 9 del vespre, a la Plaça del Mercadal,
amb més de cent parades

El Mercat Medieval es celebrarà el dissabte i diumenge a la
Plaça del Mercadal

amb productes típics dels
que es venien als mercats
medievals de l’època.
El dissabte al vespre, es
celebrarà un gran sopar medieval, al bell mig de la Plaça del Mercadal, on tots els
comensals aniran amb vestimentes medievals. El sopar
tindrà un cost de 25 euros per

Els comensals del sopar aniran amb vestimentes
medievals

persona, i amb el tiquet, l’organització deixarà un vestit
medieval, per cada comensal.
Els tiquets es podran retirar, a l’Oficina de Turisme de
Balaguer, ubicada al Museu
de la Noguera, a partir del
proper dimarts dia 6 de setembre. El sopar té una capacitat màxima de cinc-centes
persones.
Els grups de recreació
històrica, vinguts d’arreu de
l’Estat espanyol, França i
Itàlia, instal·laran el seu
campament al parc de la
Transsegre, des del divendres
16 a la tarda, fins al diumenge
al migdia. En el campament
organitzaran
diferents
activitats i mostraran tal com
era la vida medieval, les
batalles, els jocs, la manera
de cuinar, etc.
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El Centre d’Esplai Santa Maria
ha celebrat les colònies a
Bastanist
Amb l’ajuda del
Doraemon i els seus
amics, els nens i nenes
del C.E. Santa Maria han
conegut les diferents
parts del cos durant els
15 dies de colònies que
han realitzat a la casa de
colònies de Bastanist.
Durant tots aquests
dies de colònies al peu de
la serra del Cadí, han
gaudit d’activitats com
excursions, gimcanes,
jocs, proves, tallers i
moltes activitats més.
La complicitat, el
respecte, l’alegria, les
noves amistats, els
amics retrobats, els
somriures i les ganes
d’aventura van permetre
que un any més les
colònies del Centre
d’Esplai Santa Maria

L’entitat balaguerina
celebra aquest any el
seu 20 aniversari amb
tot un seguit d’actes
populars
fossin un èxit, plenes de
noves il·lusions per l’any
vinent.
Cal recordar que
aquesta entitat es troba
immersa en el seu 20è
aniversari i que el pròxim
esdeveniment organitzat
serà a Santa Maria de les
Franqueses el pròxim 4
de setembre, on es
celebrarà un dinar
popular obert a tota la
gent que ha participat en
algun moment o altre de
la seva història, de les
activitats de l’entitat.

Les Colònies a Bastanist van comptar amb la
presència de Doraemon i els seus amics
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes d’anglès:
repassos i classes de conversa en llengua anglesa.
Per particulars o grups
organitzats.
Raó:
650422582.
------------------------------------CONSTRUCCIONS i REFORMES Germans Vidal
Guardiola. Teulades, façanes, banys, comunitats,
granjes, magatzems, cases antigues. Reformes
en general. Econòmic.
Raó telèfons: 973426180690921832.
------------------------------------ES DONEN classes d’anglès de primària i ESO.
Raó: 973445126.
------------------------------------SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor o
niños. Con experiencia.
Razón: 638148552.
------------------------------------GRUP D’AUTOMOCIÓ,
precisa llicenciada en
Empresarials, Econòmiques o ADE, pel seu departament de Comptabilitat. No és necessari experiència. Interessats trucar al 973443121.
------------------------------------S’OFEREIX senyora del
país, per cuidar nens.
Raó: 636482992.
-------------------------------------

Mercedes-Benz

ES PRECISA treballador
per fer de repartido i feines vàries. Amb carnet de
conduir. Enviar Currículum a l’Apartat de Correus, 20 de Balaguer.
------------------------------------IMMOBLES
------------------------------------ES LLOGA casa de camp
a 30 kms de Balaguer.
Raó: 973447827 (trucar de
21.00 a 22.00 h).
------------------------------------PÀRQUING tancat es lloga al c/ Dr. Fleming. 65 e/
mes. Raó: 973450407.
------------------------------------ES LLOGA apartament a
Balaguer, 2 hab., parquet,
cuina independent, moblat. Preu: 380 e/mes,
amb comunitat inclosa.
Raó: 656536347.
------------------------------------VENDA o LLOGUER de
pàrkings tancats al c/
Jaume Balmes, 11. Raó:
973446161-629310479.
------------------------------------ES LLOGA pis moblat i
equipat, 3 hab., al c/
Urgell. Calefacció i ascensor. Preu: 390 e (comunitat inclosa). T: 628896940.
------------------------------------LLOGUER de locals a Bellcaire d’Urgell, 55 m 2,
d’obra nova. Telèfon:
676996765.
-------------------------------------

V. X. ADSUAR

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

SALOU alquilo apartamento setiembre, por
semanas (250 e/semana).
Capacidad 6 personas.
Recinto privado, parking,
piscina, zona verde. Playa
5 minutos. Tel: 609369537.
------------------------------------ES LLOGA apartament Pl.
Pau Casals, 50m2, 2 hab.,
a/a, amb mobles i electrodomèstics. Opció a compra. Preu: 350 e/mes.
Raó: 647918831.
------------------------------------OPORTUNITAT, venc pis
de 140 m2, moblat, zona
tranquila, 4 hab, 2 banys,
a/a, calf., sense comunitat. Preu: 115.000 e. Raó:
687578393 (tardes).
------------------------------------VENDO plaza de párking,
en casco antiguo, frente
Farmàcia March, 12m2,
coche mediano. 5.000
e+IVA. Razón: 619162725
(Josep).
------------------------------------ES LLOGA magatzem de
21m2 al c/ St. Pere Màrtir,
90 e/mes. Apartaments a
Camarasa, equipats i vistes al riu. Pàrking al c/
Urgell. Tels: 973447752639920281.
------------------------------------ES LLOGA pis al Ps. de
l’Estació, 2 hab., cuina,
bany, menjador i traster.
Raó: 634208883 (nits).
-------------------------------------

OPORTUNITAT, venda
de parcel·les aïllades
Balaguer, al costat del
col·legi Mont-roig. Entre
380-750
m 2.
Raó:
676996765.
------------------------------------VENDA de pàrkings, c/
Sant Jaume (entrada per
la Banqueta) a partir de
7.000 e, al c/ Barcelona,
72 a partir de 9.000 e. Raó
telèfon: 676116396.
------------------------------------ES VEN pis de 93 m2, a
l’Avda. Països Catalans, 3
hab., 2 banys, a/a, galeria
tancada. Amb traster i
pàrking tancat (opcional). Tot exterior i amb vistes al riu. Abstenir-se curiosos. Raó: 646283769.
------------------------------------ES LLOGA/es ven pis al c/
Molí del Compte, moblat,
4 hab., 2 banys, calf.,
ascenssor. T: 973451371.
------------------------------------SE TRASPASA Bar Restaurant Dilema, en ple
rendiment. Trucades per
les tardes, al 687578393.
------------------------------------ES VEN finca rústica de
4.000 m2, amb casa de 40
m2, totalment vallada, aigua abudant i a 5 min. de
Balaguer. Ideal esbarjo,
hort o caps de setmana.
Abstenir-se curiosos.
Raó: 646283769.
-------------------------------------

ES LLOGA pis seminou a
Barcelona, c/ Provença, 3
hab., prop del metro (L2,
L4). Raó: 676441520676441510.
------------------------------------ES LLOGA habitació amb
dret a cuina i bany propi.
Preferiblement senyores.
Raó: 973446268.
------------------------------------VARIS
------------------------------------VENC taules i cadires de
menjador, en molt bon
estat. Raó: 973420029.
------------------------------------ES VEN moble de llibreria, amb prestatges i calaixos, seminou. En bon
estat. Raó: 973447827
(trucar de 21.00 a 22.00 h).
------------------------------------BUSCO NÚVIA de 23 a 28
anys. Pell mulata, ulls
negres, cabells morenos.
Sense ulleres i lentilles.
Molt pacífica i perfecta.
Raó: 673276903.
------------------------------------POR CESE actividad,
vendo herramientas y
maquinária de paleta.
Buen precio. Razón:
619662765.
------------------------------------VENC síndries molt dolces a 20 cèntims/kg. Venta al major i al detall, fins
100 unitats. T: 618682731.
-------------------------------------

Agraïm als Bombers, Mossos d’Esquadra, Polícia
Local i Gas Natural, la seva rapidesa i eficiència
per la seva actuació en l’incendi del passat
dissabte dia 20 al c/ Barcelona, 55 de Balaguer.

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896 - BALAGUER
REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Comunitat de veïns del c/ Barcelona, 55
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Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445200
IMPIC
973 446606
MOSSOS (URGÈNCIES)
088
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457700
GUÀRDIA URBANA
973 450000
CÀRITAS BALAGUER
973 448258
CONSELL COMARCAL
973 448933
BOMBERS
973 445080
CAP II
973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450408
A MEDICS
973 447513
CENT. MEDIC RECONX.
973 448113
CREU ROJA
973 445796
RENFE
973 445503
ALSINA GRAELLS
902 422242
TAXIS PÚBLICS
973 445022
CORREUS
973 445826
JUTJAT N.1
973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2
973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL
973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.
973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 445786
629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN
973 446259
-------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT
973 586005
DISPENSARI MÈDIC
973586249
-------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420009
-------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428007
-------------------------------------------------------------------------CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT
973 446099
-------------------------------------------------------------------------LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC
973 445018
-------------------------------------------------------------------------LA SENTIU
AJUNTAMENT
973 424005
CASA DEL METGE
973 424058
-------------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
AJUNTAMENT
973 454004
-------------------------------------------------------------------------MENÀRGUENS
AJUNTAMENT
973 180205
-------------------------------------------------------------------------MONTGAI
AJUNTAMENT
973 430005
METGE
973 430107
-------------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 438004
METGE
973 438003
A.T.S.
973 438062
RESIDÈNCIA
973 438169
-------------------------------------------------------------------------SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC
973 420003
-------------------------------------------------------------------------SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC
973 454002
-------------------------------------------------------------------------TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC
973 454003
-------------------------------------------------------------------------TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE
973 180213
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432008
CASA DEL METGE
973 432055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454019
--------------------------------------------------------------------------

Farmàcies

Horari de trens

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n

973455286

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6

973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2

973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

CAMARASA
973420200

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius
Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F • BALAGUER
Tel. 699 949630

ARRIBADES
BALAGUER
06.13
07.44
09.39
12.14
14.19
15.44
18.24
20.59
BALAGUER
08.00
14.16
19.25

(1) Circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) El dies 24, 25 i 31 de desembre, només circula entre Lleida i Balaguer.
(4) Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, només circula enre Lleida i Balaguer.

CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PERE SOLANS

973430110

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

De les 8 de la tarda de l’1 septembre
a les 8 de la tarda del 8 septembre
ALDAVÓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 8 septembre
a les 8 de la tarda del 11 septembre
CLAVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 11 septembre
a les 8 de la tarda del 15 septembre
MARCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 15 septembre
a les 8 de la tarda del 22 septembre
SALA

Pintura i Decoració

SORTIDES
LLEIDA
05.50 (1)(2)
07.15
09.10
11.45
13.45
15.15
17.55
20.30 (3)
LA POBLA
06.40 (4)
12.56
18.05

-------------------------------------------------------------------

Farmàcies de torn de Balaguer

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

ARRIBADES
LLEIDA
06.49
08.30
10.19
12.54
14.46
16.29
18.59
19.55
LA POBLA
11.00
15.40
22.20

973586466

-------------------------------------------------------------------

TRIBÓ ALCOBÉ, M.

SORTIDES
BALAGUER
06.20 (1)
08.00 (4)
09.50
12.25
14.16
16.00
18.30
19.25
BALAGUER
09.39
14.19
20.59 (3)

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
06.10
BARCELONA
feiners
07.55
“
diari
19.44
“
diumenge
19.55
“
diari
19.00 UAB BELLATERRA diumenges lectius
06.10
TÀRREGA
feiners
07.10
"
feiners
08.00
"
de dill. a div. feiners
12.00
"
feiners
15.00
"
feiners
19.30
"
feiners
19.44
"
diumenges
05.55
LLEIDA
de dill. a div. feiners
06.55
"
de dill. a div. feiners
07.41
"
feiners
07.45
"
feiners
07.48
"
feiners
07.55
"
dim, dime, diven.
08.00
“
dill., dim., dij., diven.
09.15
“
feiners
10.45
"
diumenge
13.30
“
de dill. a div. feiners
13.59
“
feiners
15.18
“
de dill. a div. feiners
18.05
“
diari
09.50
SEU D'URGELL
diari
16.35
“
diari
09.50
PUIGCERDÀ
diari
13.35
SOLSONA
de dill. a div.
16.35
“
divendres
09.50
PONTS
diari
12.30
“
de dill. a div. feiners
13.35
“
de dill. a div. feiners
16.35
“
diari
18.30
“
de dill. a div. feiners

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

SORT.
19.50
09.48
17.23
07.00
13.17
18.30
19.44
19.47
07.00
09.48
14.00
17.00
17.23
11.05
18.05
08.40
12.45
15.00
17.00
18.50

DESTINACIÓ
CALENDARI
PONTS
de dill. a div. feiners
ESTERRI D'ÀNEU
diari
“
diari
AGRAMUNT de dill. a div. feiners
“
feiners
“
de dill. a div. feiners
“
diumenge
“
de dill. a div.
ÀGER
feiners
“
feiners
“
feiners
“
dill., dima., dij.
“
diari
LES
diari
“
diari
ALMENAR
de dill. a div. feiners
“
dissabtes
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners
“
de dill. a div. feiners

SORT. LLEIDA-BALAGUER
CALENDARI
09.10
feiners
09.15
diari
11.00
feiners
12.30
feiners
13.00
de dill. a div. feiners
15.00
de dill. a div. feiners
16.00
diari
16.45
feiners
18.30
de dill. a div. feiners
19.00
de dill. a div. feiners
20.01
de dill. a div. feiners
21.51
de dill. a div. feiners
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